هشاشة العظام
ها هي هشاشة العظام؟
هشاشة العظام هو مرض يتسبب يف ضعف شديد يف العظام
ويجعلها سهلة الكرس.

من هم املعرضون للخطر؟

كيف أعلم أنني أعاين من هشاشة
العظام؟
هناك اختبارات تستخدم لقياس كثافة العظام ،إما األشعة
السينية أو املوجات الصوتية .هذه االختبارات غري مؤملة.
استرشي طبيبك إذا كان يجب عليك إجراء هذه االختبارات.

ميكن ألي شخص أن يصاب بهشاشة العظام ،لكن النساء أكرث
عرضة لإلصابة به من الرجال .قد تزداد احتاملية إصابتك به
إذا كنت:

• اختبارات األشعة السينية ،وتسمى فحوصات امتصاص األشعة
السينية مزدوجة الطاقة ( ،)AXDتفحص العمود الفقري أو
الورك أو الرسغ .تستخدم فحوصات امتصاص األشعة السينية
مزدوجة الطاقة ( )DXAعددا قليالً جدا من موجات األشعة
السينية.

• مدخنة

• اختبارات املوجات الصوتية األحدث ،تسمى املوجات فوق
الصوتية ،الختبار كعب قدمك.

• بعمر أكرب من  50عاًما
• انخفاض وزن الجسم
• لديك أفراد من العائلة مصابني بهشاشة العظام أو سهولة
كرس العظام

كيف يتم عالجه؟

• ال تتمرين بشكل كايف

ال توجد طريقة لعالج هشاشة العظام .هناك أشياء ميكنك
القيام بها إلبطائه .تحديث إىل طبيبك لوضع خطة للحفاظ
عىل صحة عظامك.

• تتناولني املرشوبات الكحولية (أكرث من  3مرشوبات يف اليوم)
• تتناولني بعض األدوية لفرتة طويلة مثل أدوية التشنجات أو
املنشطات

مكتب صحة املرأة يف إدارة الغذاء والدواء األمريكية
www.fda.gov/womens

هشاشة العظام
املكمالت الغذائية
هناك أدوية عالجية ميكنك تناولها .تأيت هذه األدوية عىل
شكل حبوب أو لصقة أو حقنة .تحديث إىل طبيبك أو ممرضتك
أو الصيديل قبل أن تتوقفي عن تناول الدواء.
البايفوسفونيتات وهي أنواع شائعة من األدوية تعطى إلبطاء
فقدان العظام .قد يعرض عليك طبيبك أدوية أخرى .
• تحديث إىل طبيبك حول املدة التي يجب أن تتناولني فيها
هذه األدوية.
• أخربي طبيبك إذا بدأت تعانني من آثار جانبية ،مثل أمل
جديد يف الورك أو الفخذ .بعض األشخاص الذين يتناولون
هذه األدوية أصيبوا بكرس يف عظام الفخذ.
• بعض هذه األدوية قد تسبب تهيج يف حلقك.
• قد تحدث أيضا مشكالت شديدة يف عظام الفك.

املكمالت الغذائية هي منتجات يضيفها األشخاص إىل وجباتهم
الغذائية .تشمل الفيتامينات واملساحيق وألواح الطاقة
واألعشاب.
تحديث إىل طبيبك قبل تناول أي مكمالت غذائية .قد تؤثر
هذه عىل أدويتك األخرى وتجعلك تشعرين أنك لست بخري.

تغيري منط الحياة
هناك تغيريات يف منط الحياة ميكنك إجراؤها لتقليل خطر
اإلصابة بهشاشة العظام.
• حافظي عىل نشاطك البدين .ماريس متارين تحت تأثري وزنك،
مثل امليش.
• أقلعي عن التدخني.
• حدي من تناولك للمرشوبات الكحولية.
احصيل عىل ما يكفي من الكالسيوم وفيتامني (د) يف
نظامك الغذايئ .قد يقرتح طبيبك تناول أقراص الكالسيوم
والفيتامينات.

تم إعداد تقرير الحقائق هذا من قبل مكتب صحة املرأة التابع إلدارة الغذاء والدواء األمريكية.

للحصول عىل مصادر ملوضوعات صحة املرأة األخرى ،انتقيل إىل
www.fda.gov/womens
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